
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
(5 – е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород       
 
 
Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку  
м. Ужгорода на 2014 рік  

 
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рішення XХ сесії міської ради            
VI скликання від 19.12.2013 №№ 1130, 1132, 1135 та від 03.02.2014 №1189, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
Внести зміни у додатки 3, 4, 6, 8 до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік та основні напрямки розвитку 
на 2015 і 2016 роки, затвердженої рішенням ХХ сесії міської ради            
VI скликання від 03.02.2014 № 1188 : 

1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та 
об'єктів благоустрою на 2014 рік” назву робіт: “Капітальний ремонт 
внутрішньокватральних територій по вул. Сечені, 31-33” викласти в новій 
редакції: “Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій по            
вул. Сечені, 29, 31-33” без зміни джерел бюджетних призначень згідно з 
Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки.  

2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2014 рік” :  

2.1. По бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по капітальному ремонту ліфтів по вул.8 Березня, 37 (п.1-5) – 
138,96 тис. грн. та по пр. Свободи, 2 (п.1,4) – 305,213 тис. грн. передбачити 
бюджетні призначення на капітальний ремонт ліфтів по вул. Минайській,29 
(п.1-4) – 138,96 тис. грн. та по пр. Свободи, 2 (п.1,2,3) – 305,213 тис. грн. 
згідно з Програмою модернізації, капітального ремонту, заміни ліфтів та 
систем диспетчеризації в житловому фонді м. Ужгорода на 2012-2014 роки.  

2.2. Назву розділу II. : “Капітальний ремонт житлового фонду згідно з 
Програмою підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 



органів самоорганізації населення у місті Ужгород на 2012-2014 роки” 
викласти в новій редакції : “Капітальний ремонт житлового фонду згідно з 
Програмою підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
органів самоорганізації населення та співвласників багатоквартирних 
будинків, які прийняли рішення про проведення капітального ремонту у місті 
Ужгород на 2012-2014 роки” та по бюджету розвитку за рахунок зменшення 
бюджетних призначень по капітальному ремонту водопроводу, каналізації по 
вул. Православна набережна, 16 В (ОСББ Православна набережна 16В) –            
28,8 тис. грн. передбачити бюджетні призначення на капітальний ремонт 
покрівлі по вул. Православна набережна, 16 В (ОСББ Православна набережна 
16В) – 28,8 тис. грн.  

3. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів 
освіти на 2014 рік” по бюджету розвитку передбачені бюджетні 
призначення на модернізацію спортивних майданчиків ЗОШ у сумі            
1113,5 тис. грн. направити на реконструкцію території спортивного 
майданчика Ужгородської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 з 
поглибленим вивченням англійської мови по наб. Незалежності, 19 –            
1028,0 тис. грн. та на капітальний ремонт спортивного майданчика зі 
штучним покриттям багатопрофільного ліцею “Лідер” загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №20 по вул. Сільвая, 3 – 85,5 тис. грн. 

4. У додатку 8 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2014 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” назву Програми: “Програма підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у місті Ужгород на 
2012-2014 роки” викласти в новій редакції : “Програма підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення 
та співвласників багатоквартирних будинків, які прийняли рішення про 
проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки”.  

 
 
 

Міський голова                        В. Погорелов 


